
 מקובל בשם הרה"ק רבי מנחם מנדל מרימנוב זי"ע ועכי"א
לומר פרשת המן ביום שלשי פרשת בשלח.

טוב לומר פרשת המן )שו"ע או"ח סי' א ס"ה(. ויוכל לומר 
פרשת המן אפילו בשבת. )באר היטב שם סק"ט( התפלות 

על הפרנסה לא יאמר בשבת. )סדור ישועות ישראל(

ֵואלֵהי  ֱאלֵהינּו  ְיָי  ִמְּלָפֶניָך  ָרצֹון  ְיִהי 
ְלָכל  ַּפְרָנָסה  ֶׁשַּתְזִמין  ֲאבֹוֵתינּו 

ּוַפְרָנָסִתי  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  ַעְּמָך 
ֵביִתי  ַאְנֵׁשי  ּוַפְרָנַסת 
ִּבְכָלָלם. ְּבַנַחת ְולא ְּבַצַער 
ְּבֶהֵּתר  ְּבִבּזּוי  ְולא  ְּבָכבֹוד 
ֶׁשּנּוַכל  ְּכֵדי  ְּבִאּסּור  ְולא 
ְוִלְלמֹוד  ֲעבֹוָדֶתָך  ַלֲעבֹוד 
ֶׁשַזְנָּת  ְּכמֹו  ּתֹוָרֶתָך 
ַּבִּמְדָּבר  ָמן  ַלֲאבֹוֵתינּו 

ְּבֶאֶרץ ִצָּיה ַוֲעָרָבה: 

ֹמֶׁשה  ֶאל  ְיָי  ַוֹּיאֶמר  ד 
ֶלֶחם  ָלֶכם  ַמְמִטיר  ִהְנִני 
ָהָעם  ְוָיָצא  ָמיִם  ַהּׁשָ ִמן 
ְּביֹומֹו  יֹום  ְּדַבר  ְוָלְקטּו 
ֲהֵיֵלְך  ֲאַנֶּסּנּו  ְלַמַען 
ְּבתֹוָרִתי ִאם ֹלא: ַוֹּיאֶמר 
ְיָי ֶאל ֹמֶׁשה ִהְנִני ַמְמִטיר 
ָמיִם  ַהּׁשָ ִמן  ֶלֶחם  ָלֶכם 
ְּדַבר  ְוָלְקטּו  ָהָעם  ְוָיָצא 
ֲאַנֶּסּנּו  ְלַמַען  ְּביֹומֹו  יֹום 
ֲהֵיֵלְך ְּבתֹוָרִתי ִאם ֹלא: ד 
ֲאָנא  ָהא  ְלֹמֶׁשה  ְיָי  ַוֲאַמר 
ִמן  ַלְחָמא  ְלכֹון  ָמֵחית 
ַעָּמא  ְוִיְּפקּון  ְׁשַמָּיא 

ְּביֹוֵמיּה  יֹום  ִּפְתַּגם  ְוִיְלְקטּון 
ַהְיָהכּון  ַּדֲאַנִּסּנּון  ְּבִדיל 

ַּבּיֹום  ְוָהָיה  ה  ָלא:   ִאם  ְּבאֹוַרְיִתי 
ְוָהָיה  ָיִביאּו  ֲאֶׁשר  ֵאת  ְוֵהִכינּו  י  ּׁשִ ַהּׁשִ

י  ּׁשִ ַהּׁשִ ַּבּיֹום  ְוָהָיה  יֹום:  יֹום  ִיְלְקטּו  ֲאֶׁשר  ַעל  ִמְׁשֶנה 
ְוֵהִכינּו ֵאת ֲאֶׁשר ָיִביאּו ְוָהָיה ִמְׁשֶנה ַעל ֲאֶׁשר ִיְלְקטּו 

יֹום יֹום: ה ִויֵהי ְּביֹוָמא ְׁשִתיָתָאה ִויַתְּקנּון ָית ְּדַיְיתּון ִויֵהי 
ַעל ַחד ְּתֵרין ַעל ְּדִיְלְקטּון יֹום יֹום:  ו ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן 
ֶאל ָּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶעֶרב ִויַדְעֶּתם ִּכי ְיָי הֹוִציא ֶאְתֶכם 
ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים: ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ֶאל 
ָּכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶעֶרב ִויַדְעֶּתם ִּכי 
ֵמֶאֶרץ  ֶאְתֶכם  הֹוִציא  ְיָי 
ֹמֶׁשה  ַוֲאַמר  ו  ִמְצָרִים: 
ִיְשָרֵאל  ְּבֵני  ְלָכל  ְוַאֲהֹרן 
ְיָי  ֲאֵרי  ְוִתְּדעּון  ְּבַרְמָׁשא 
ֵמַאְרָעא  ָיְתכֹון  ַאֵּפיק 
ּוֹבֶקר  ז  ְדִמְצָרִים:  
ְיָי  ְּכבֹוד  ֶאת  ּוְרִאיֶתם 
ְּתֻלֹּנֵתיֶכם  ֶאת  ְּבָׁשְמעֹו 
ַעל ְיָי ְוַנְחנּו ָמה ִּכי ַתִּלינּו 
ּוְרִאיֶתם  ּוֹבֶקר  ָעֵלינּו: 
ֶאת ְּכבֹוד ְיָי ְּבָׁשְמעֹו ֶאת 
ְוַנְחנּו  ְיָי  ַעל  ְּתֻלֹּנֵתיֶכם 
ז  ָעֵלינּו:  ַתִּלינּו  ִּכי  ָמה 
ּוְבַצְפָרא ְוֶתֱחזּון ָית ְיָקָרא 
)ֳקָדמֹוִהי(  ְׁשִמיַע  ַּכד  ַדְיָי 
ַעל  ֻּתְרֲעמּוְתכֹון  ָית 
ָמה  ְוַנְחָנא  ַדְיָי  ֵמיְמָרא 
ֲאֵרי ַאְתַרַעְמּתּון ֲעָלָנא:  ח 
ְיָי  ְּבֵתת  ֹמֶׁשה  ַוֹּיאֶמר 
ָלֶכם ָּבֶעֶרב ָּבָׂשר ֶלֱאכֹל 
ִלְׂשֹּבַע  ַּבֹּבֶקר  ְוֶלֶחם 
ִּבְשֹׁמַע ְיָי ֶאת ְּתֻלֹּנֵתיֶכם 
ֲאֶׁשר ַאֶּתם ַמִּליִנם ָעָליו 
ָעֵלינּו  ֹלא  ָמה  ְוַנְחנּו 
ְיָי:  ַעל  ִּכי  ְּתֻלֹּנֵתיֶכם 
ָלֶכם  ְיָי  ְּבֵתת  ֹמֶׁשה  ַוֹּיאֶמר 
ְוֶלֶחם  ֶלֱאֹכל  ָּבָׂשר  ָּבֶעֶרב 
ֶאת  ְיָי  ִּבְשֹׁמַע  ִלְׂשֹּבַע  ַּבֹּבֶקר 
ְּתֻלֹּנֵתיֶכם ֲאֶׁשר ַאֶּתם ַמִּליִנם ָעָליו ְוַנְחנּו ָמה ֹלא ָעֵלינּו 
ְלכֹון  ְיָי  ִּבְדִיַּתן  ֹמֶׁשה  ַוֲאַמר  ח  ְיָי:  ַעל  ִּכי  ְּתֻלֹּנֵתיֶכם 



ְלִמְסַּבע  ְּבַצְפָרא  ְוַלְחָמא  ְלֵמיַכל  ִּבְסָרא  ְּבַרְמָׁשא 
ִמְתַרֲעִמין  ַאּתּון  ִּדי  ֻּתְרֲעמּוְתכֹון  ָית  ְיָי  ֳקָדם  ְּבִדְׁשִמיַען 
ֲעלֹוִהי ְוַנְחָנא ָמא ָלא ֲעָלָנא ֻּתְרֲעמּוְתכֹון ֶאָּלֵהן ַעל ֵמיְמָרא 
:  ט ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל ַאֲהֹרן ֱאֹמר ֶאל ָּכל ֲעַדת ְּבֵני  ַדְיָי

ִיְשָׂרֵאל ִקְרבּו ִלְפֵני ְיָי, ִּכי ָׁשַמע ֵאת ְּתֻלֹּנֵתיֶכם: 
ֶאל  ֱאמֹר  ַאֲהֹרן  ֶאל  ֹמֶׁשה  ַוֹּיאֶמר 

ִקְרבּו  ִיְשָׂרֵאל  ְּבֵני  ֲעַדת  ָּכל 
אֵת  ָׁשמַע  ִּכי  ְיָי,  ִלְפֵני 

ֹמֶׁשה  ַוֲאַמר  ט  ְּתֻלֹּנֵתיֶכם: 
ְלַאֲהֹרן ֱאַמר ְלָכל ְּכִנְׁשָּתא 
ִיְשָרֵאל ְקִריבּו ֳקָדם  ִּדְבֵני 
ְיָי ֲאֵרי ְׁשִמיַען ֳקָדמֹוִהי ָית 
י  ַוְיִה י  ֻּתְרֲעמּוְתכֹון:  
ְּכַדֵּבר ַאֲהֹרן ֶאל ָּכל ֲעַדת 
ֶאל   ַוִּיְפנּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 
ְיָי  ְּכבֹוד  ְוִהֵּנה  ַהִּמְדָּבר 
ְּכַדֵּבר  ַוְיִהי  ֶּבָעָנן:  ִנְרָאה 
ְּבֵני  ֲעַדת  ָּכל  ֶאל  ַאֲהֹרן 
ֶאל  ַוִּיְפנּו  ִיְׂשָרֵאל 
ְיָי  ְּכבֹוד  ְוִהֵּנה  ַהִּמְדָּבר 
ד  ַּכ ה  ַוֲהָו י  ֶּבָעָנן:  ִנְרָאה 
ָּכל  ִעם  ַאֲהֹרן  ַמִּליל 
ל  ִיְשָרֵא י  ִדְבֵנ א  ְּכִנְׁשָּת
ְוָהא  ְלַמְדְּבָרא  ְוִאְתְּפִנּיּו 
ַּבֲעָנָנא:   ִאְתְּגִלי  ַדְיָי  ְיָקָרא 
ֹמֶׁשה  ֶאל  ְיָי  ַוְיַדֵבּר  יא 

ֶאל  ְיָי  ַוְיַדֵבּר  ֵּלאֹמר: 
ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר: יא ּוַמִּליל ְיָי 
יב  ְלֵמיָמר:   ֹמֶׁשה  ִעם 
ְבֵּני  ְתּלּוֹּנת  ֶאת  ָשַׁמְעִּתי 
ֲאֵלֶהם  ַּדֵּבר  ִיְשָׂרֵאל 

ֵלאֹמר ֵּבין ָהַעְרַּבִים ֹּתאְכלּו 
ָלֶחם  ִתְּשְׂבּעּו  ּוַבֹּבֶקר  ָבָשׂר 

ֱאֹלֵהיֶכם:  ְיָי  ֲאִני  ִּכי  ִויַדְעֶתּם 
ַּדֵּבר  ִיְשָׂרֵאל  ְבֵּני  ְתּלּוֹּנת  ֶאת  ָשַׁמְעִּתי 

ּוַבֹּבֶקר  ָבָשׂר  ֹּתאְכלּו  ָהַעְרַּבִים  ֵּבין  ֵלאֹמר  ֲאֵלֶהם 
ְׁשִמיַע  יב  ֱאֹלֵהיֶכם:  ְיָי  ֲאִני  ִּכי  ִויַדְעֶתּם  ָלֶחם  ִתְּשְׂבּעּו 
ֵּבין  ְלֵמיַמר  ִיְשָרֵאל ַמֵּליל ִעְּמהֹון  ְּבֵני  ֻּתְרֲעַמת  ָית  ֳקָדַמי 
ִׁשְמַׁשָּיא ֵּתיְכלּון ִּבְסָרא ּוְבַצְפָרא ִּתְשְּבעּון ַלְחָמא ְוִתְּדעּון 

ֲאֵרי ֲאָנא ְיָי ֱאָלָהכֹון:  יג ַוְיִהי ָבֶעֶרב ַוַתַּעל ַהְשָּׂלו ַוְתַּכס 
ֶאת ַהַמֲּחֶנה ּוַבֹּבֶקר ָהְיָתה ִשְׁכַבת ַהָּטל ָסִביב ַלַּמֲחֶנה: 
ּוַבֹּבֶקר  ַהַמֲּחֶנה  ֶאת  ַוְתַּכס  ַהְשָּׂלו  ַוַתַּעל  ָבֶעֶרב  ַוְיִהי 
א  ְבַרְמָׁש ה  ַוֲהָו יג  ַלַּמֲחֶנה:  ָסִביב  ַהָּטל  ִשְׁכַבת  ָהְיָתה 
ּוְבַצְפָרא  ַמְׁשִריָתא  ָית  ַוֲחַפת  ְסָליו  ּוְסֵליַקת 
ְסחֹור  ְסחֹור  ַטָּלא  ְנָחַתת  ֲהַות 
ִׁשְכַבת  ַוַתַּעל  יד  ְלַמְׁשִריָתא:  
ַהָטּל ְוִהֵנּה ַעל ְּפֵני ַהִמְּדָבּר 
ַּכְכֹּפר  ַּדק  ְמֻחְסָּפס  ַּדק 
ַעל ָהָאֶרץ: ַוַתַּעל ִׁשְכַבת 
ְּפֵני  ַעל  ְוִהֵנּה  ַהָטּל 
ְמֻחְסָּפס  ַּדק  ַהִמְּדָבּר 
יד  ָהָאֶרץ:  ַּכְכֹּפר ַעל  ַּדק 
ּוְסֵליַקת ְנָחַתת ַטָּלא ְוָהא 
ַּדְעַּדק  ַמְדְּבָרא  ַאֵּפי  ַעל 
ְּכִגיר  ַּדְעַּדק  ְמַקַּלף 
טו  ַאְרָעא:   ַעל  ִּכְגִליָדא 
ִיְשָׂרֵאל  ְבֵני  ַוִיְּראּו 
ָאִחיו  ֶאל  ִאיׁש  ַוֹּיאְמרּו 
ָמן הּוא ִּכי ֹלא ָיְדעּו ַמה 
ֹמֶׁשה  ַוֹּיאֶמר  הּוא 
ֲאֵלֶהם הּוא ַהֶּלֶחם ֲאֶׁשר 
ְלָאְכָלה:  ָלֶכם  ְיָי  ָנַתן 
ִיְשָׂרֵאל  ְבֵני  ַוִיְּראּו 
ָאִחיו  ֶאל  ִאיׁש  ַוֹּיאְמרּו 
ָמן הּוא ִּכי ֹלא ָיְדעּו ַמה 
ֹמֶׁשה  ַוֹּיאֶמר  הּוא 
ֲאֵלֶהם הּוא ַהֶּלֶחם ֲאֶׁשר 
טו  ְלָאְכָלה:  ָלֶכם  ְיָי  ָנַתן 
ַוֲאָמרּו  ִיְשָרֵאל  ְבֵני  ַוֲחזֹו 
ְּגַבר ַלֲאחּוִהי ַמָּנא הּוא ֲאֵרי 
ַוֲאַמר  הּוא  ָמה  ְיָדעּו  ָלא 
ֹמֶׁשה ְלהֹון הּוא ַלְחָמא ִּדיַהב ְיָי 
ֲאֶׁשר  ַהָדָּבר  ֶזה  טז  ְלֵמיָכל:   ְלכֹון 
ֹעֶמר  ָאְכלֹו  ְלִפי  ִאיׁש  ִמֶמּּנּו  ִלְקטּו  ְיָי  ִצָוּה 
ְבָּאֳהלֹו  ַלֲאֶשׁר  ִאיׁש  ַנְפֹׁשֵתיֶכם  ִמְסַּפר  ַלֻגְּלֹּגֶלת 
ְיָי ִלְקטּו ִמֶמּּנּו ִאיׁש ְלִפי  ִּתָּקחּו: ֶזה ַהָדָּבר ֲאֶׁשר ִצָוּה 
ַלֲאֶשׁר  ִאיׁש  ַנְפֹׁשֵתיֶכם  ִמְסַּפר  ַלֻגְּלֹּגֶלת  ֹעֶמר  ָאְכלֹו 
ִמֵּניּה  ְיָי ְלקּוטּו  ַפִּקיד  ִּדי  ִּפְתָּגָמא  ֵּדין  ִּתָּקחּו: טז  ְבָּאֳהלֹו 



ְּגַבר ְלפּום ֵמיְכֵליּה ֻעְמָרא ְלֻגְלַּגְלָּתא ִמְנַין ַנְפָׁשֵתיכֹון ְּגַבר 
ְלִדי ְבַמְׁשְּכֵניּה ִּתְּסבּון:  יז ַוַּיֲעׂשּו ֵכן ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְלְקטּו 
ַוִּיְלְקטּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֵכן  ַוַּיֲעׂשּו  ְוַהַּמְמִעיט:  ַהַּמְרֶּבה 
ּוְלַקטּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֵּכין  ַוֲעַבדּו  יז  ְוַהַּמְמִעיט:  ַהַּמְרֶּבה 

ְּדַאְסִּגי ּוְדַאְזַער: יח ַוָיֹּמּדּו ָבֹעֶמר ְוֹלא ֶהְעִדּיף 
ֶהְחִסיר  ֹלא  ְוַהַמְּמִעיט  ַהַמְּרֶבּה 

ַוָיֹּמּדּו  ִאיׁש ְלִפי ָאְכלֹו ָלָקטּו: 
ָבֹעֶמר ְוֹלא ֶהְעִדּיף ַהַמְּרֶבּה 

ֶהְחִסיר  ֹלא  ְוַהַמְּמִעיט 
ִאיׁש ְלִפי ָאְכלֹו ָלָקטּו: יח 
אֹוַתר  ְוָלא  ְבֻעְמָרא  ּוְכלֹו 
ְּדַאְסֵּגי ּוְדַאְזֵער ָלא ַחִּסיר 
ְּגַבר ְלפּום ֵמיְכֵליּה ְלָקטּו:  
ֲאֵלֶהם  ֹמֶׁשה  ַוֹּיאֶמר  יט 

ִאיׁש ַאל יֹוֵתר ִמֶמּּנּו ַעד 
ֹמֶׁשה  ַוֹּיאֶמר  ֹּבֶקר: 
יֹוֵתר  ַאל  ִאיׁש  ֲאֵלֶהם 
ר  יט ַוֲאַמ ִמֶמּּנּו ַעד ֹּבֶקר: 
ָלא  ֱאַנׁש  ְלהֹון  ֹמֶׁשה 
ַיְׁשַאר ִמֵּניּה ַעד ַצְפָרא:  כ 
ֹמֶׁשה  ֶאל  ָׁשְמעּו  ְוֹלא 
ַוּיֹוִתרּו ֲאָנִׁשים ִמֶמּּנּו ַעד 
ּתֹוָלִעים  ַוָיֻּרם  ֹּבֶקר 
ֲעֵלֶהם  ַוִּיְקֹצף  ַוִּיְבַאׁש 
ֶאל  ָׁשְמעּו  ְוֹלא  ֹמֶׁשה: 
ֲאָנִׁשים  ַוּיֹוִתרּו  ֹמֶׁשה 
ַוָיֻּרם  ֹּבֶקר  ַעד  ִמֶמּּנּו 
ַוִּיְקֹצף  ַוִּיְבַאׁש  ּתֹוָלִעים 
א  ְוָל כ  ֹמֶׁשה:  ֲעֵלֶהם 
ְוַאְׁשָארּו  ֹמֶׁשה  ִמן  ַקִּבילּו 

ַצְפָרא  ַעד  ִמֵּניּה  ֻגְבַרָּיא 
ּוְרֵגז  ּוְסִרי  ִריֲחָׁשא  ּוְרֵחׁש 

ֲעֵליהֹון ֹמֶׁשה:  כא ַוִיְּלְקטּו ֹאתֹו 
ְוַחם  ְכִּפי ָאְכלֹו  ַּבֹּבֶקר ִאיׁש  ַּבבֶֹּקר 

ַּבֹּבֶקר  ַּבבֶֹּקר  ֹאתֹו  ַוִיְּלְקטּו  ְוָנָמס:  ַהֶשֶּׁמׁש 
ָיֵתיּה  ּוְלָקטּו  כא  ְוָנָמס:  ַהֶשֶּׁמׁש  ְוַחם  ָאְכלֹו  ְכִּפי  ִאיׁש 
ִּבְצַפר ִּבְצָפר ְּגַבר ְלפּום ֵמיְכֵליּה ּוָמה ְדִמְׁשָּתַאר ִמֵּניּה ַעל 
ַאֵּפי ַחְקָלא ַּכד ֲחָמא ֲעלֹוִהי ִׁשְמָׁשא ָּפָׁשר:  כב ַוְיִהי ַבּּיֹום 
י ָלְקטּו ֶלֶחם ִמְשֶׁנה ְשֵׁני ָהֹעֶמר ָלֶאָחד ַוָיֹּבאּו ָּכל  ַהִשּּׁׁשִ

י ָלְקטּו  ְנִׂשיֵאי ָהֵעָדה ַוַיִּגּידּו ְלֹמֶׁשה: ַוְיִהי ַבּּיֹום ַהִשּּׁׁשִ
ֶלֶחם ִמְשֶׁנה ְשֵׁני ָהֹעֶמר ָלֶאָחד ַוָיֹּבאּו ָּכל ְנִׂשיֵאי ָהֵעָדה 
ַוַיִּגּידּו ְלֹמֶׁשה: כב ַוֲהָוה ְּביֹוָמא ְׁשִתיָאָתָאה ְלָקטּו ַלְחָמא 
ַעל ַחד ְּתֵרין ְּתֵרין ֻעְמִרין ְלַחד ְוֲאתֹו ָּכל ַרְבְרֵבי ְכִנְׁשָּתא 
ֲאֶשׁר  ֲאֵלֶהם הּוא  ַוֹּיאֶמר  כג  ְלֹמֶׁשה:  ְוַחִּויאּו 
ַלְיָי  ֹקֶדׁש  ַׁשַבּת  ַׁשָבּתֹון  ְיָי  ִּדֶּבר 
ֵאפּו  ֹּתאפּו  ֲאֶשׁר  ֵאת  ָמָחר 
ַּבֵשּׁלּו  לּו  ְּתַבּׁשְ ֲאֶׁשר  ְוֵאת 
ַהִּניחּו  ָהֹעֵדף  ָּכל  ְוֵאת 
ַעד  ְלִמְשֶׁמֶרת  ָלֶכם 
ֲאֵלֶהם  ַוֹּיאֶמר  ַהֹּבֶקר: 
ְיָי  ִּדֶּבר  ֲאֶשׁר  הּוא 
ַלְיָי  ֹקֶדׁש  ַׁשַבּת  ַׁשָבּתֹון 
ֹּתאפּו  ֲאֶשׁר  ֵאת  ָמָחר 
לּו  ֵאפּו ְוֵאת ֲאֶׁשר ְּתַבּׁשְ
ָהֹעֵדף  ָּכל  ְוֵאת  ַּבֵשּׁלּו 
ְלִמְשֶׁמֶרת  ָלֶכם  ַהִּניחּו 
ַעד ַהֹּבֶקר: כג ַוֲאַמר ְלהֹון 
ְׁשָבָתא  ְיָי  ַמִּליל  ִּדי  הּוא 
ְיָי  ֳקָדם  קּוְדָׁשא  ְׁשַבת 
ְמָחר ָית ִּדי ַאּתּון ֲעִתיִדין 
ַאּתּון  ִּדי  ְוָית  ֱאפֹו  ְלֵמָפא 
ילּו  ַּבּׁשִ ָלא  ְלַבּׁשָ ֲעִתיִדין 
ַאְצָנעּו  מֹוָתָרא  ָּכל  ְוָית 
ַצְפָרא:   ַעד  ְלַמְּטַרת  ְלכֹון 
כד ַוַיִּּניחּו ֹאתֹו ַעד ַהֹּבֶקר 

ְוֹלא  ֹמֶׁשה  ִצָוּה  ַּכֲאֶשׁר 
ִהְבִאיׁש ְוִרָמּה ֹלא ָהְיָתה 
ַעד  ֹאתֹו  ַוַיִּּניחּו  ּבֹו: 
ַהֹּבֶקר ַּכֲאֶשׁר ִצָוּה ֹמֶׁשה 
ֹלא  ְוִרָמּה  ִהְבִאיׁש  ְוֹלא 
ָיֵתיּה  ְוַאְצָנעּו  כד  ּבֹו:  ָהְיָתה 
ֹמֶׁשה  ִּדַפִּקיד  ְּכָמא  ַצְפָרא  ַעד 
ְוָלא ְסִרי ְוִריֲחָׁשא ָלא ֲהָוה ֵביּה:  כה 
ַהּיֹום  ַׁשָבּת  ִּכי  ַהּיֹום  ִאְכֻלהּו  ֹמֶשׁה  ַוֹּיאֶמר 
ַוֹּיאֶמר ֹמֶשׁה ִאְכֻלהּו  ַלְיָי ַהּיֹום ֹלא ִתְמָצֻאהּו ַּבָּשֶׂדה: 
ַהּיֹום ִּכי ַׁשָבּת ַהּיֹום ַלְיָי ַהּיֹום ֹלא ִתְמָצֻאהּו ַּבָּשֶׂדה: כה 
ַוֲאַמר ֹמֶׁשה ִאְכלּוִהי יֹוָמא ֵדין ֲאֵרי ַׁשְּבָתא יֹוָמא ֵדין ֳקָדם 
ָיִמים  ֵׁשֶשׁת  כו  ְּבַחְקָלא:   ַתְׁשְּכֻחֵּניּה  ָלא  ֵדין  יֹוָמא  ְיָי 



ֵׁשֶשׁת  ּבֹו:  ִיְהֶיה  ֹלא  ַׁשָבּת  ַהְשִּׁביִעי  ּוַבּיֹום  ִתְּלְקֻטהּו 
ִיְהֶיה ּבֹו: כו  ַהְשִּׁביִעי ַׁשָבּת ֹלא  ִתְּלְקֻטהּו ּוַבּיֹום  ָיִמים 
ְיֵהי  ִׁשָּתא יֹוִמין ִּתְלְקֻטֵּניּה ּוְביֹוָמא ְׁשִביָעָאה ַׁשְּבָתא ָלא 
ֵביּה:  כז ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהְשִּׁביִעי ָיְצאּו ִמן ָהָעם ִלְלֹקט ְוֹלא 

ָהָעם  ִמן  ָיְצאּו  ַהְשִּׁביִעי  ַּבּיֹום  ַוְיִהי  ָמָצאּו: 
ְּביֹוָמא  ַוֲהָוה  כז  ָמָצאּו:  ְוֹלא  ִלְלֹקט 

ַעָּמא  ִמן  ְנָפקּו  ְׁשִביָעָאה 
כח  ַאְׁשָּכחּו:   ְוָלא  ְלִמְלָקט 

ַעד  ֹמֶׁשה  ֶאל  ְיָי  ַוֹּיאֶמר 
ִלְשֹׁמר  ֵמַאְנֶתּם  ָאָנה 
ַוֹּיאֶמר  ְותֹוֹרָתי:  ִמְצֹוַתי 
ָאָנה  ַעד  ֹמֶׁשה  ֶאל  ְיָי 
ִמְצֹוַתי  ִלְשֹׁמר  ֵמַאְנֶתּם 
ְיָי  ַוֲאמַר  כח  ְותֹוֹרָתי: 
ַאּתּון  ֵאיָמַתי  ַעד  ְלֹמֶׁשה 
ִּפּקּוַדי  ְלִמַּטר  ְמָסְרִבין 
ְיָי  ִּכי  ְראּו  כט  ְואֹוָרָיִתי:  
ֵּכן  ַעל  ַהַשָּׁבּת  ָלֶכם  ָנַתן 
ַּבּיֹום  ָלֶכם  ֹנֵתן  הּוא 
י ֶלֶחם יֹוָמִים ְשׁבּו  ַהִּשּׁׁשִ
ֵיֵצא  ַאל  ַּתְחָתּיו  ִאיׁש 
ַּבּיֹום  ִמְמֹּקמֹו  ִאיׁש 
ָנַתן  ְיָי  ִּכי  ְראּו  ַהְשִּׁביִעי: 
ָלֶכם ַהַשָּׁבּת ַעל ֵּכן הּוא 
י  ַהִּשּׁׁשִ ַּבּיֹום  ָלֶכם  ֹנֵתן 
ִאיׁש  ְשׁבּו  יֹוָמִים  ֶלֶחם 
ִאיׁש  ֵיֵצא  ַאל  ַּתְחָתּיו 
ַהְשִּׁביִעי:  ַּבּיֹום  ִמְמֹּקמֹו 
ְלכֹון  ְיַהב  ְיָי  ֲאֵרי  ֲחזֹו  כט 

ָיֵהב  הּוא  ֵּכן  ַעל  ַׁשְּבָתא 
ְׁשִתיָתָאה  ְּביֹוָמא  ְלכֹון 

ֱאַנׁש  ִּתיבּו  יֹוִמין  ְּתֵרין  ְלֵחם 
ֱאַנׁש  ִיּפֹוק  ָלא  ְּתחֹותֹוִהי 

ל  ְׁשִביָעָאה:   ְּביֹוָמא  ֵמַאְתֵריּה 
ַוִיְּשְׁבּתּו ָהָעם ַּבּיֹום ַהְשִּׁבִעי: ַוִיְּשְׁבּתּו ָהָעם 

ַּבּיֹום ַהְשִּׁבִעי: ל ְוָנחּו ַעָּמא ְּביֹוָמא ְׁשִביָעָאה:  לא ַוִּיְקְראּו 
ְוַטְעמֹו  ַגּד ָלָבן  ְּכֶזַרע  ִיְשָׂרֵאל ֶאת ְׁשמֹו ָמן ְוהּוא  ֵבית 
ָמן  ְׁשמֹו  ֶאת  ִיְשָׂרֵאל  ֵבית  ַוִּיְקְראּו  ִבְּדָבׁש:  ְכַּצִפּיִחת 
ּוְקרֹו  לא  ִבְּדָבׁש:  ְכַּצִפּיִחת  ְוַטְעמֹו  ָלָבן  ַגּד  ְּכֶזַרע  ְוהּוא 

ִחָּור  ַּגָּדא  ְזַרע  ְּכַבר  ְוהּוא  ָמן  ְׁשֵמיּה  ָית  ִיְשָרֵאל  ֵבית 
ְוַטֲעֵמיּה ְּכִאְסְקֵריָטָון ִּבְדָבׁש:  לב ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה ֶזה ַהָדָּבר 
ֲאֶשׁר ִצָוּה ְיָי ְמֹלא ָהֹעֶמר ִמֶּמּנּו ְלִמְשֶׁמֶרת ְלֹדֹרֵתיֶכם 
ְלַמַען ִיְראּו ֶאת ַהֶּלֶחם ֲאֶשׁר ֶהֱאַכְלִתּי ֶאְתֶכם ַּבִּמְדָּבר 
ַוֹּיאֶמר  ִמְצָרִים:  ֵמֶאֶרץ  ֶאְתֶכם  ְבּהֹוִציִאי 
ֹמֶׁשה ֶזה ַהָדָּבר ֲאֶשׁר ִצָוּה ְיָי ְמֹלא 
ְלִמְשֶׁמֶרת  ִמֶּמּנּו  ָהֹעֶמר 
ִיְראּו ֶאת  ְלַמַען  ְלֹדֹרֵתיֶכם 
ֶהֱאַכְלִתּי  ֲאֶשׁר  ַהֶּלֶחם 
ֶאְתֶכם ַּבִּמְדָּבר ְבּהֹוִציִאי 
ִמְצָרִים:  ֵמֶאֶרץ  ֶאְתֶכם 
ֵּדין  ֹמֶׁשה  ַוֲאַמר  לב 

ְמֵלי  ְיָי  ַפִּקיד  ִּדי  ִּפְתָּגָמא 
ְלַמְּטָרא  ִמֵּניּה  ֻעְמָרא 
ָית  ְּדֶיֱחזּון  ְּבִדיל  ְלָדֵריכֹון 
ָיְתכֹון  אֹוָכִלית  ִּדי  ַלְחָמא 
ְּבַאָּפקּוִתי  ְּבַמְדְּבָרא 
ְדִמְצָרִים:   ֵמַאְרָעא  ָיְתכֹון 
ֶאל  ֹמֶׁשה  ַוֹּיאֶמר  לג 

ַאַחת  ִצְנֶצֶנת  ַקח  ַאֲהֹרן 
ָהֹעֶמר  ְמֹלא  ָׁשָמּה  ְוֶתן 
ְיָי  ִלְפֵני  ֹאתֹו  ְוַהַנּח  ָמן 
ְלֹדֹרֵתיֶכם:  ְלִמְשֶׁמֶרת 
ַאֲהֹרן  ֶאל  ֹמֶׁשה  ַוֹּיאֶמר 
ְותֶן  ַאַחת  ִצְנֶצנֶת  קַח 
ָמן  ָהֹעֶמר  ְמֹלא  ָׁשָמּה 
ְיָי  ִלְפֵני  ֹאתֹו  ְוַהַנּח 
ְלִמְשֶׁמֶרת ְלֹדֹרֵתיֶכם: לג 
ַסב  ְלַאֲהֹרן  ֹמֶׁשה  ַוֲאַמר 
ַּתָּמן  ְוַהב  ֲחָדא  ְצלֹוִחית 
ְוַאְצנַע  מָן  ֻעְמרָא  ְמֵלי 
ְלַמְטָרא  ְיָי  ֳקָדם  ָיֵתיּה 
ְלָדֵריכֹון:  לד ַּכֲאֶשׁר ִצָּוה ְיָי ֶאל 
ֹמֶשׁה ַוַיִּּניֵחהּו ַאֲהֹרן ִלְפֵני ָהֵעֻדת 
ֹמֶשׁה  ֶאל  ְיָי  ִצָּוה  ַּכֲאֶשׁר  ְלִמְשָׁמֶרת: 
ִדי  ְּכָמא  לד  ְלִמְשָׁמֶרת:  ָהֵעֻדת  ִלְפֵני  ַאֲהֹרן  ַוַיִּּניֵחהּו 
ַפִּקיד ְיָי ְלֹמֶׁשה ְוַאְצְנֵעיּה ַאֲהֹרן ֳקָדם ַסֲהדּוָתא ְלַמְּטָרא: 
לה ּוְבֵני ִיְשָׂרֵאל ָאְכלּו ֶאת ַהָמּן ַאְרָבִּעים ָׁשָנה ַעד ֹּבָאם 

ְקֵצה  ֶאל  ֹּבָאם  ַעד  ָאְכלּו  ַהָמּן  ֶאת  נֹוָשֶׁבת  ֶאֶרץ  ֶאל 



ֶאֶרץ ְכָּנַען: ּוְבֵני ִיְשָׂרֵאל ָאְכלּו ֶאת ַהָמּן ַאְרָבִּעים ָׁשָנה 
ַעד ֹּבָאם ֶאל ֶאֶרץ נֹוָשֶׁבת ֶאת ַהָמּן ָאְכלּו ַעד ֹּבָאם ֶאל 
ְקֵצה ֶאֶרץ ְכָּנַען: לה ּוְבֵני ִיְשָרֵאל ֲאָכלּו ָית ַמָּנא ַאְרְּבִעין 
ַעד  ֲאָכלּו  ַמָּנא  ָית  ָיְתָבָתא  ְלַאְרָעא  ְּדֵמיֵתיהֹון  ַעד  ְׁשִנין 

ְוָהֹעֶמר  לו  ִדְכָנַען:   ַאְרָעא  ִלְסָיֵפי  ְּדָאתֹו 
ְוָהֹעֶמר  הּוא:  ָהֵאיָפה  ֲעִשִׂרית 

לו  הּוא:  ָהֵאיָפה  ֲעִשִׂרית 
ְוֻעְמָרא ַחד ִמן ַעְסָרא ִּבְתָלת 

ְסִאין הּוא: 

ַאָּתה  ְלַבֶּדָך  ְיָי  הּוא  ַאָּתה 
ַמִים ּוְׁשֵמי  ָעִׂשיָת ֶאת ַהּׁשָ
ר  ץ ְוָכל ֲאֶׁש ם ָהָאֶר ַמִי ַהּׁשָ
ֲאֶׁשר  ְוָכל  ַהַּיִמים  ָעֶליָה 
ת  ֶא ְמַחֶּיה  ה  ְוַאָּת ם  ָּבֶה
ְוַאָּתה הּוא ֶׁשָעִׂשיָת  ֻּכָּלם 
ְּגדֹולֹות  ְוִנְפָלאֹות  ִנִּסים 
ַּגם  ֲאבֹוֵתינּו  ִעם  ָּתִמיד 
ם  ָלֶה ִהְמַטְרָּת  ר  ַּבִּמְדָּב
ּוִמּצּור  ַמִים  ַהּׁשָ ִמן  ֶלֶחם 
ָלֶהם  הֹוֵצאָת  ַהַחָּלִמיׁש 
ָלהֶם  ָנַתָּת  ְוגַם  ַמִים 
ִׂשְמלֹוָתם  ָצְרֵכיֶהם  ָּכל 
ֵמֲעֵליֶהם  ָבְלָתה  לא 
ָהַרִּבים  ְּבַרֲחֶמיָך  ֵּכן 
ָהֲעצּוִמים  ּוַבֲחָסֶדיָך 
ּוְתַפְרְנֵסנּו  ְּתזּוֵננּו 
ָלנּו  ְוַתְסִּפיק  ּוְתַכְלְּכֵלנּו 
ַעְּמָך  ְוָצְרֵכי  ָצְרֵכנּו  ָּכל 
ַהְמרּוִּבים  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית 
ֹטַרח  ְּבִלי  ּוְבֶרַוח  ְּבִמּלּוי 
ָיְדָך  ִמַּתַחת  ָּגדֹול  ְוָעָמל 

ְיֵדי  ִמַּתַחת  ְוֹלא  ַהְּנִקָּיה 
ָבָׂשר ָוָדם:

ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ְיָי ֱאלַהי ֵואלֵהי ֲאבֹוַתי 
ָּכל  ָלנּו  ְוַתְזִמין  ַמֲחסֹוֵרנּו  ָּכל  ֵביִתי  ּוְלַאְנֵׁשי  ִלי  ֶׁשָּתִכין 
ָׁשָעה  ּוְלָכל  ַמֲחסֹוֵרנּו  ֵדי  ֵמַחֵּיינּו  ָוּיֹום  יֹום  ְלָכל  ָצְרֵכנּו 
ֵדי  ֵמֲעָצֵמינּו  ֶעֶצם  ּוְלָכל  ִסּפּוֵקנּו  ֵדי  עֹוֵתינּו  ִמּׁשָ ְוָׁשָעה 
ִמְפָעֵלינּו  ְּכִמעּוט  ְוֹלא  ְוָהְרָחָבה  ַהטֹוָבה  ִמָּיְדָך  ִמְחָיֵתנּו 
ְוִיְהיּו ְמזֹונֹוַתי ּוְמזֹונֹות  ְוקֹוֶצר ֲחָסֵדינּו ּוִמְזֵעיר ְּגמּולֹוֵתינּו 

ַאְנֵׁשי ֵביִתי ְוַזְרִעי ְוֶזַרע ַזְרִעי ְמסּוִרים ְּבָיְדָך ְוֹלא ְּבַיד ָּבָׂשר 
ָוָדם:

תפלתו  גמר  ואחר  למשה(:  תפלה  )סידור  הרמ"ק  כתב 
על  שיתפלל  עד  לאכול  ראוי  ואין  מזונו,  על  יתפלל 
המזון כדאיתא בזוהר )ח"ב סב, א(, לכך 
לזה  הנכונה  לי שהתפלה  נראה 
הוא ה'מזמור לדוד ה' רועי' 
התפלה  כך  ואחר  וגו', 
הספר  )מתוך  כאן  הכתובה 

שערי דמעה(:

רִעי  ְיהָוה  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  א 

ִּבְנאֹות  ב  ֶאְחָסר:  ֹלא 
ַעל-ֵמי  ַיְרִּביֵצִני  ֶּדֶׁשא 
י  ַנְפִׁש ג  ְיַנֲהֵלִני:  ְמֻנחֹות 
ְבַמְעְּגֵלי- ַיְנֵחִני  ְיׁשֹוֵבב 
ם  ַּג ד  ְׁשמֹו:  ְלַמַען  ֶצֶדק 
ַצְלָמֶות  ְּבֵגיא  ִּכי-ֵאֵלְך 
ִּכי-ַאָּתה  ָרע  ֹלא-ִאיָרא 
ּוִמְׁשַעְנֶּתָך  ִׁשְבְטָך  ִעָּמִדי 
ַּתֲערְך  ה  ְיַנֲחֻמִני:  ֵהָּמה 
צְרָרי  ֶנֶגד  ֻׁשְלָחן  ְלָפַני 
ראִׁשי  ֶמן  ַבּׁשֶ ְנָּת  ִּדּׁשַ
טֹוב  ַאְך  ו  ְרָוָיה:  ּכֹוִסי 
ָּכל-ְיֵמי  ִיְרְּדפּוִני  ָוֶחֶסד 
ְּבֵבית-ְיהָוה  ְוַׁשְבִּתי  ַחָּיי 

ְלאֶרְך ָיִמים:

ְיָי  ִמְלָּפֶניָך  ָרצֹון  ְיִהי 
ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואֹלֵהי  ֱאֹלֵהינּו 
ּוַפְרָנָסִתי  ְמזֹונֹוַתי  ֶשִׁיְּהיּו 
ֵביִתי  ְבֵּני  ּוַפְרָנַסת  ּוְמזֹונֹות 
ָכּל  ּוַפְרָנַסת  ְמזֹונֹות  ִעם 
ֻמְכָתִּרים  ִיְשָׂרֵאל,  ֵבּית  ָעְמָּך 
ְוַאל  ְבָּיְדָך,  ּוֻמְצָדִּקים  ּוְמֻאָמִּתים 
ִליֵדי  ְוֹלא  ָוָדם  ָבָּשׂר  ַמְתַנת  ִליֵדי  ָתְצִריֵכִני 
ַהְקּדֹוָשׁה  ַהְפּתּוָחה,  ַהְמֵּלָאה  ְלָיְדָך  ִאם  ִכּי  ַהְלָוָאָתם, 
ְוַהְרָחָבה. ּוְתֵהא ְמַלאְכִתי ְוֹכל ֲעָסַקי ִלְבָרָכה ְוֹלא ַלֲעִנּיּות, 
ַעל  ָשַׁמִים  ֵשׁם  ִיְתַחֵלּל  ֶשֹּׁלא  ּוְתַזֵכִּני  ְלָמֶות,  ְוֹלא  ְלַחִיּים 
ָאָדם  ְלֹכל  טֹוב  ּוַמְשִׁפּיִעים  ַהּמֹוִעיִלים  ִמן  ְוֶאְהֶיה  ָיִדי. 
ְכּמֹו  ִמּטּוֶבָך,  ְוַשְׂבֵּענּו  ִמִבְּרכֹוֶתיָך  ָיִדי  ּוְתַמֵלּא  ָתִּמיד, 



ֶשָׁעִשׂיָת ְליֹוְצֵאי ִמְצַרִים, ִכּי ַאָתּה ְיָי ֵבַּרְכָתּ ּוְמָבֵרְך ְלעֹוָלם. 
ֵעיֵני כֹּל ֵאֶליָך ְיַשֵֹבּרּו, ְוַאָתּה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ְבִּעּתֹו, 
ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך, ּוַמְשִׂבּיַע ְלָכל ַחי ָרצֹון. ַהְשֵׁלְך ַעל ְיָי ְיָהְבָך 
ְוהּוא ְיַכְלְכֶּלָך, ֹלא ִיֵתּן ְלעֹוָלם מֹוט ַלַצִּדּיק. ְוַאֶתּן ְנָשׁמֹות 
ַהְקּדֹוׁשֹות ְוַהְטּהֹורֹות, ַהֲעִתירּו ֶאל ְיָי ַבֲּעִדי ּוִבְגָלִלי, ָיִרים 

ַקְרִני ְוַיְגִבּיַהּ ַמָזִּלי, ְלַמַען אּוַכל ְלָעְבדֹו 
ְבֵּלָבב ָשֵׁלם ָכּל ְיֵמי עֹוָלם ָאֵמן:

מבעל  מיוחדת  תפילה 
זו  תפילה  השל"ה, 
במובן  לפרנסה  אינה 
המילה,  של  המילולי 
מעיין,  כל  שיראה  כפי 
אמיתית,  בקשה  אם  כי 
שלא יתן הבורא שכרינו 
בעולם הזה, ולא "נאכל" 
הטובים  מעשינו  פירות 
השמורים לעולם הבא – 
בעולם הזה. )התפילה מובא 
– סוף  בשל"ה הק' מסכת תמיד 

פרק נר מצוה(

ַהָזן  ָהֶאֹלִהים  הּוא  ַאָתּה 
ֵבּיֵצי  ְוַעד  ְרֵאִמים  ִמַקְרֵני 
ַהֵמִכין  הּוא  ְוַאָתּה  ִכיִנים, 
ַעל  ּונֹוָסף  ָצְרֵכיֶהם,  ָכּל 
ַהֶהְכֵרִחִיים  ַהְצָרִכים 
ּבִמילּוי  ַהנֹוֵתן  הּוא  ַאָתּה 

ָוֶריַוח ְועֹוֶשׁר ְוָכבֹוד.
ָכּל ֶזה ַאָתּה עֹוֶשׂה ְבִּנְדַבת 
ַאָתּה הּוא  ִכּי  ַהטֹוב.  ִלְבָּך 
ְכמֹו  ֹלא  ֶבֶּאֶמת,  ָנִדיב 

ֵאיָנּה  ְנִדֻבתֹו  ִכּי  ָנִדיב,  ֶאָחד  ְלָאָדם  ְלְפָעִמים  ֶשׁקֹוִרין 
ַאִמיִתּית ַרק ְלַתְּשׁלּום ְגמּול אֹו ְבְּשִׁביל טֹוָבה ֶשִׁקְדמּוהּו 
ּוְבִנְדַבת  ְוִשַׁלְמָתּ,  ִהְקִדיְמָך  ִמי  ָאֵכן  ְכּסֹוַחר.  הּוא  ְוַהֵרי 
ִלְבָּך ַהטֹוב – טֹוב ּוֵמִטיב ַאָתּה ַלכֹּל. ְוִלי ַאִני ַעְבְדָך ֵהַטְבָתּ 
ֵבַּרְכָתִּני ִמכֹּל  ְוָכבֹוד ִמָיְדָך ַהכֹּל,  ,ְוָנַתָתּ ִלי עֹוֶשׁר  ָכּל  ַעל 
ַבּכֹּל כֹּל, ָנַתָתּ ִלי ְסָפִרים ַהְרֵבּה, ְוֶכֶסף 
ָכבֹוד  ּוַמְלּבּוֵשׁי  ָלרֹוב,  ְוָזָהב 
ִמָכּל  ָקֹטְנִתּי  ְבָכבֹוד,  ְוִדיָרה 
ֶאת  ָעִשׂיָת  ֲאֶשׁר  ַהַחָסִדים 
ְמאֹוד  ָאֹנִכי  ְוָיֵרא  ַעְבֶדָך, 
ַחס  ִיְהֶיה  ֶשֹׁלא  ְלַנְפִשׁי 
ָשׁמּור  ָהעֹוֶשׁר  ְוָשׁלֹום 
ְלַהַאִכיֵלִני  ְלָרָעה  ִלי 
ֶשְׁבָּיִדי,  מְזֻכיֹוַתי  ַהְמַעט 
ָנא  ַקח  ֵכן  הּוא  ּוְבִאם 
ֶאְרֶאה  ְוַאל  ִבְּרָכִתי  ֶאת 
ַהָבּא  ָלעֹוָלם  ְבָרָעִתי 
ּוְבִאם  ַהִנְצִחי,  עֹוָלם 
ְוֹלא  ְלֵמַהב  ַהטֹוב  ְרצֹוְנָך 
ּוְבֵלב  ְבִּלִבּי  ֵתּן  ְלִמְשַׁקל, 
ֶשֹׁלא  ֵאַלי  ַהִנְלִוים  ָכּל 
ְבַּמְתּנֹוֶתָך  ְלִהְשַׁתֵּמׁש 
גּוָפִנִיים,  ְלַתַענּוִגים 
ַבֲּעֵלי  ִמֶמנּו  ְוִיְתַפְּרְנסּו 
ְכֵּשִׁרים,  ַאָנִשׁים  ּתֹוָרה, 
ַעׂשֹות  ַהגּוִנים,  ַאָנִשׁים 
ּוְגִמיַלת  ַהְרֵבּה  ְצָדָקה 
ַלְקרֹוִבים  ַחָסִדים 
ְיֹהָוה  ּוְדַבר  ְוָלְרחֹוִקים, 
ִאְמֵרי  ְלָרצֹון  ִיְהיּו  ָיקּום. 
ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבּי ְלָפֶניָך ְיֹהָוה 

צּוִרי ְוֹגֲאִלי.


